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Tussen vader en zoon ligt een diepe ravijn aan gelijkenis. Dat wist Stef Bos al, en dat is tussen Danny en Pepijn van Circus Ronaldo
niet anders. In Sono Io? (Italiaans voor: “Ben ik dat?”) zien we eerst Danny. Op scène neemt hij een bad terwijl hij luistert naar
fragmenten van zijn vroegere succesnummers. Hij zit vastgeroest in nostalgie: komt wat geweest is, ooit nog terug? Of is dat al bij
voorbaat uitgesloten?

Als dan zoon Pepijn op de proppen komt, ziet Danny hem in de eerste plaats als een bedreiging. Terwijl hij ervan overtuigd blijft dat hij
de sterkere van de twee is, ziet het publiek al snel dat vader en zoon aan elkaar zijn gewaagd en dat zoonlief er alles aan zal doen om
zijn vader in zijn eer te laten.

Wat volgt is een voorzichtige toenadering, grappig en bij momenten ook ontroerend. Het hoogtepunt van de voorstelling zit in het
moment waarop de vader eerst aan zoon toont hoe hij moet balanceren, en vervolgens op alle mogelijke manieren verhindert om zijn
zoon dezelfde truc te laten uithalen. Uiteindelijk eindigen beide mannen samen op een piano die alleen door hun gezamenlijke gewicht
in balans blijft op een rolcilinder. Zeiden we al dat het kan lonen om het kind niet zomaar met het badwater weg te gooien? (Magali
Degrande)
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'Sono Io?'

Circus Ronaldo

Gezien op Circus Cravings in Gent, deze zomer nog op Cirque Plus in Brugge, Theater aan zee in Oostende, CIRKL in Leuven en in
C-Mine in Genk
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